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 Malam Nishfu Sya'ban Yang Agung 

 
 

ِحمي َن الرَّ ْحم  ِبسم هللا الرَّ

     Bulan Sya`ban adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan 

barokah dan kebaikan. Lebih-lebih pada malam nishfu sya`ban, malam 

yang paling utama dibanding malam-malam lain kecuali lailatul qodar 

pada bulan ramadlan, malam ditetapkannya semua ajal (umur), amal 

perbuatan dan rizqi manusia sampai pada malam nishfu sya'ban pada 

tahun berikutnya. Oleh sebab itu, pada setiap malam nishfu sya'ban perlu 

diisi dengan amalan-amalan yang telah diwarisi oleh ulama kholaf dari 

ulama salaf yang saleh. 

     Disebutkan didalam  kitab syarah ihya': "Sesungguhnya orang yang 

melakukan shalat 6 rakaat setelah shalat maghrib pada malam nishfu 

sya'ban akan diberi apa saja yang dia minta". Adapun tata cara shalatnya 

sebagai berikut: 

1. Shalat dua rakaat tanpa berjama’ah dengan niat: 

 ُأَصلِّْي رَْكَعتَ ْيِن ُسنًَّة هلِل تَ َعاَلى اهللُ َأْكبَ رْ 
Pada tiap-tiap rakaat membaca surat al fatihah satu kali dan surat al 

ihlas enam kali. Setelah salam membaca surat yasin satu kali 

dengan niat diberi umur panjang dan barokah, kemudian membaca 

do'a nishfu sya'ban yang masyhur seperti dibawah ini (Dibaca 
sendiri-sendiri atau dipimpin oleh imam). 

2. Shalat lagi dua rakaat seperti tata cara diatas. Setelah salam 

membaca surat yasin satu kali dengan niat diberi rizqi yang 

barokah, kemudian membaca do'a nishfu sya'ban yang masyhur 

seperti dibawah ini (Dibaca sendiri-sendiri atau dipimpin oleh 

imam). 

3. Shalat lagi dua rakaat seperti tata cara diatas. Setelah salam 

membaca surat yasin satu kali dengan niat diberi husnul khatimah, 

kemudian membaca do'a nishfu sya'ban yang masyhur seperti 

dibawah ini (Dibaca sendiri-sendiri atau dipimpin oleh imam). 

 

املشهوُر شعباَن نصِف ليلِة دعاُء  
 لىَ عَ ٍد وَ مَّ حَ ا مُ ى اهلُل َعَلى َسيِّدنَ َوَصل   .الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم اهللِ      

يَا ذ ا الَجاَلِل َو  َواَل يَُمنُّ َعَلْيهِ  ا َذا الَمنِّ يَ  مَّ هُ للَّ اَ . مْ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  آلهِ 
ِجِئيَن َوَجاُر َظْهُر الالَّ  ،َأْنتَ  إَلَه إالَّ  يَا َذا الطَّْوِل َواإلنْ َعاِم الَ ، اإِلْكَرامِ 

إْن َكَتْبتِني ِعْنَدك ِفي ُأمِّ اْلِكَتاِب  اَللَُّهمَّ  ،ُن اْلَخائِِفينَ امَ َوأَ  اْلُمْسَتِجيرِينَ 
 اَللَُّهمَّ فَاْمُح َأْو َمْحُرْوًما َأْو َمْطُرْوًدا َأْو ُمَقت ًَّرا َعَليَّ ِفْى الرِْزِق َشِقيًّا 

ِفي َأثِْبْتِني ِعْنَدك وَ  َوِحْرَماِنْي َوَطْرِدْي َواْقِتَتاَر رِْزِقْي، َوِتيْ َقاشَ ِبَفْضِلَك 
رَ ُمَوف َّ َمْرُزْوقًا َسِعيًدا اُمِّ الِكَتاِب  قُ ْلَت َوقَ ْوُلَك فَِإنَّك  اِت،ًقا لِْلَخي ْ

 َما َيْمُحو اهللُ } الُمنَ زَِّل َعَلى ِلَساِن نَِبيَِّك الُمْرَسلِ  ِفي ِكَتاِبكَ  الَحقُّ 
َلِة  بِالَتَجلِّى يْ ِإَلهِ  .{ُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ َيَشاُء َويُ ْثبِ  اأَلْعَظِم ِفْي لَي ْ

ِتْي يُ ْفَرُق ِفْيَه ُكلُّ َأْمٍر َحِكْيٍم، الِنْصِف ِمْن َشْهِر َشْعَباَن الُمَكرَِّم الَّ 
َرُم َأْن َتْكِشَف َعنَّا ِمَن الَباَلِء َما نَ ْعَلُم َوَما اَل نَ ْعَلُم، َوَما أَْنَت بِِه  َويُ ب ْ



ٍد النَِّبيِّ . اأَلَعزُّ اأَلْكَرمُ َأْعَلُم، ِإنََّك َأْنَت  َوَصل ى اهلُل َعَلى َسيِّدنَا ُمَحمَّ
 .  األُمِّيِّ َوَعلَى آلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمْ 
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وقد توارَث الَخَلُف عن السَلِف فى إحياء هذه الليلِة بصالة ستِّ ركعاٍت بعد      
صالة المغرب، كلُّ ركعتيِن بتسليمٍة، يقرأ فى كلِّ ركعٍة منها بالفاتحِة مرًة واإلخالِص 
ستَّ مراٍت، وبعَد الفراِغ من كل ركعتين يقرأ سورَة يس مرًة، ويدعو بالدعاء المشهوِر 

فى  فى العمر، ثم فى الثانية البركةَ ف، ويسأل اهلَل تعالى البركَة بدعاء ليلة النص
الرزق، ثم فى الثالثة ُحْسَن الخاتمة، وذكروا أن  من صلى هكذا بهذه الكيفية ُأعطَي 

 .جميَع ما َيْطلب
 

 :  37 – 33كنز النجاح والسرور ص  .2

 من شعبانَ  صفِ الن إذا كان ليلةُ : طاء بن يسار رضي اهلل عنه قالوي عن عَ رُ      
، وإن  إلى شعبانَ  شعبانَ  نْ يموت مِ  نْ عليه الصالة والسالم كلَّ مَ  الموتِ  كُ لَ مَ  خَ سَ نَ 

 ياءِ األحْ  نَ مِ  هُ مُ اسْ  خَ سِ نُ  قدْ وَ  ارَ جَ األشْ  سُ رِ غْ وي َ  انَ وَ سْ النِ  حُ كِ نْ ر وي َ جُ فْ ي َ م وَ لِ ظْ يَ لَ  لَ جُ الرَ 
إلى  –من شعبان  النصفِ  من ليلةِ  أفضلُ  القدرِ  بعد ليلةِ  ، وما من ليلةٍ واتِ إلى األمْ 
 يقضى اهلل تعالى فى تلك الليلةِ  هتفيد أن أحادية   وأحاديثُ  ويت آثار  وقد رُ  –أن قال 
 .إلى مثلها ورزقٍ  وعملٍ  أجلٍ  كلَّ   المباركةِ 
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شهور  م ن شعبانَ مِ  يلة النصفِ لخاص  ب للحالِ  مناسب   مأثور   مع دعاء  وقد جُ      
ها يلق نهم ا فى جوامعهم وغيرِ دى وجمعً افر  الميمونةَ  الليلةَ  رؤه المسلمون تلكَ قْ ي َ 

 ِبْسِم اهللِ  -إلى أن قال  –وهم يؤم نون كما هو معلوم  أو يدعو هم ذلك الدعاءَ أحدُ 
ا ذَ  يا اللهم  . وعلى آله وصحبه وسلم دنا محمدٍ يِّ ى سَ لَ عَ  ى اهللُ ل  صَ وَ .  الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

  . . . . .إلخ  نِّ المَ 
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 –نقل عن اإلمام النووي تقبيَح صالة الرغائب  قال العامري فى بهجته بعد أن     
لخلو ها عن  فال يتعلق فعُلها بمأثمٍ  من شعبانَ  ليلة النصفِ  وأما صالةُ  –إلى أن قال 

يصليها منفردا ألن  مثل هذا الشعار الظاهر ال  النهي، واألولى لمن رغب فيها أن
 .يقوم إال  بدليل ظاهر اه 
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وال صالة ليلة نصف شعبان، وهي  –إلى أن قال  –وليس منه صالة الرغائب      
حديثهما مائة ركعة، بل هما بدعتان قبيحتان، فال يغترَّ بذكرهما فى اإلحياء وغيره و 

 ،أي فلو فعلها بهذه النية لم تنعقد (. . . .الرغائب إلخ  صالة: )قوله. باطل  
 .ع ش و حج. بخالف ما إذا أطلق فإنها تنعقد نفال مطلقا

 
 هـ 1113شعبان  13متبأبراس 

 مجعه ورتبه أسري الذنوب
 أبو رفعان عبد الناصر بن عبد الفتاح


